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Cuvânt înainte

Sunt cel mai necitit poet din lume: statistic
economic și ecologic. Deci, nu am pe conștiință
mulți arbori distruși de industria de hârtie.
Necitirea mea este și forța mea. Îmi permite luatul raznei,
scrisul devenind o săritură peste banal, un prilej de
expresie pură și necenzurată.
De aici și ideea autorului de a scrie poemele sale
postume care astfel vor deveni căutate, vândute pe sub
mână și descoperite în final de cititori, cu lacrimi în ochi
pentru colosala lor pierdere.
Cei cuprinși de regrete tardive, mă pot condola
prin SMS sau whatsapp, dar nu între orele 14-17
când meditez la o carte nouă, și ea postumă.
Cu fiecare carte m-am sinucis puțin, acum e
definitiv și ireversibil, precum cei antici la Fayoum,
mi-am pregătit plecarea, moștenirea și mesajul:

A dispare la timp e o virtute. A trăi este o alta.
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Dedic această carte familiei mele dragi:
Marga, Galia, Oded, Tom, Shira, May
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Dilema lui Daphnis
Chloe, te desenam la interiorul unei statui
sau poate pe un cedru, pielea mea încrețită, mată
gata să latru, bâlbâit și nesigur
dacă voi distinge negrul din negru,
umbra de lumină Chloe, și dacă era nicio vară
nici iarnă nu era, pentru că tu purtai o fustă prea
scurtă peste genunchi
și nu te puteam mușca de ei că altădată
gândind că mă vor arde ca pe un vrăjitor din Salem
Fugi Chloe, fugi înainte de a te solidifica
într-o monedă de aur vechi
cu chipul tău în profil
sânii tăi spărgând tot cerul
prețioasă și neposedată
plină de flori de asparagus și dandelion
zâmbindu-mi parfumat
ca să-mi opresc
răsuflarea inimii, pe loc.
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Preparative
Când mori se face o tartă cu mere,
plângi și coci, spui
Kaddish printre rândurile rețetei indignate,
cu toate culorile sale țipând
să nu fie prea dulce
că doar diabetici trec pe aici
vorbind de dulcea lor iubire
Privesc ultima oară strada.
Ramurile copacilor neglijați de primărie
parcajul plin de mașini ostile,
cimitirul, atât de mic și întunecat
pentru toate culmile și sentimentele trăite
Merele alexandrine sunt cele mai dulci.
ar trebui să le caut la piață
când zilele sunt mai lungi; dau rod
îmbătrânirii, gust bunătății.
Un prieten care și-a pierdut un prieten
i-a făcut o tartă din prune
de șase ori într-un singur paragraf, a pus prune
atât de pline de dor erau frazele.
Aș fi încântat să vină cineva să gustăm adioul.
Îmi place tarta, ar declara vizitatorul despre gustul vieții.
Și îndepărtează cojile din jurul tartei pentru o fotografie,
sângeroasă și minunată.
Lumânarea trebuie evitată, spune el sincer.
Nu face bine la CV
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Chestionar pentru o nouă angajată
Ați venit cu un autobuz?
ce fel de pâine consumați acasă?
În ce district locuiți?
desenează cu o linie sau un oval fructul
din care mama dumitale făcea compot înainte de a te naște
câți bani de buzunar ai primit de la tata?
casa voastră e la parter? are acoperișul din tablă?
ce datorii ai la bancă
Unchiul tău patern trăiește, Îl iubești?
ce orchestră a cântat la nunta părinților?
datele de naștere ale verilor dvs. în ordine descrescătoare
câți frați trăiesc și de ce au fost condamnați
a nins anul trecut în Himalaya?
cât costă plicul de ceai verde, de ceai roz, ce alcool bei?
cu ce se măsoară unghiurile unui cerc?
dormi cu lumina aprinsă?
ce meserie avea bunica?
te-ai culcat cu vreo rudă în ultimul an?
te-ai culcat cu cineva din dragoste?
ce culoare are steagul firmei noastre?
ai boli contagioase?
câți copii are soacra dumitale?
în ce direcție ușa se deschide?
câți pași vei face până la ieșire?
te vei uita înapoi sau nu?
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Ghazal
Harta stelelor pare un roentgen
făcut la 19 ani
ai pe frunte o coroană infrared
și fredonezi
cântecul dunei,
murmur de cămile
cactusul nehotărât:
să înfloresc? să mai amân?
De șapte zile nu te-am atins...
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Post bellum song
La doi kilometri peste noi
cerul încrețit de zgomotul sirenei
construiește un munte
pentru cei fără adăpost.
Unele explozii pot fi
înalte de treizeci de metri.
Imaginează-ți o casă
apoi îngroapă imaginea
Buldozere apar la ambele
capete ale drumului,
picior peste picior, luna
fumează, anul acesta
Iubiții nu s-au întâlnit
la mijloc de stradă
până la jumătatea lunii mai.
erau doar focuri
explic clar acest lucru:
la fiecare doi-trei ani,
pruncii sunt ascunși de mame
în cel mai nebănuite locuri
Trebuie să începem
de sub pământ, de la zero
și sa arăm cu fiecare plug
unul spre celălalt, până în zare
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Logica empirică
Fie că este adevărat, sau nu
molia percepe flacăra lumânării
ca luna de pe cer
sau luminescența altei molii sexy
Nu pot spune mai mult.
Eram candela
Eram flacăra
concepută din
întuneric, ciugulind din fitilul ars
când molie după molie după molie
roiau în juru-mi cu aripile pudrate,
Și am întrebat de ce
Am întrebat cum
Am întrebat cauza.
Aș putea trăi știind
că nu totul are un motiv,
că nu totul este explicat
de logică deterministă
Nimeni nu a răspuns.
Nimic de nu era de zis
în limba mea de fum.

10

Azadeh

Ochii tăi Azadeh,
sânul tău în palma ochilor mei
buzele tale Azadeh
frigul departarilor Azadeh
pe când vocile din cortul tău,
melodii de foc
gândurile mele
umbre la picioarele tale
Azadeh…
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Maternitate

o femeie ascute cuțite de oțel
noapte de noapte
ca să te primească cu sufletul
în strălucirea lamelor tăioase
și la lumina lor
dragostea ei lucește doar pentru ochii iubitului
dar după ce naște un copil
ea, parcă dispare puțin
iar lumina cuțitelor
devine ceva mai palidă...
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Cele mai bune poezii
Cele mai bune poezii se scriu în alte țări
de poeți de altă vârstă
încercuiți de buldogi fioroși
și de femei ușoare pentru balanța lucrurilor
ei trăiesc în sărăcie
ca un măr acrișor lângă o orhidee ofilită
iubind fumul de pipă
norii pictați de Tițian
pe când umbrele lor ce cad pe ziduri
formează flotila
unei mari armade
navigând prin ape tulburi
ca într-un film de Aivazovsky
neterminat, din pricina morții subite
a nefericitului lider,
regizor și mentor
un mare artist de bună seamă:
o veste care ne umple de amărăciune
deși simțim și bucuria
nevoii de a așterne pe hârtie
eulogii lacrimogene
(chiar dacă nu-l cunoscusem personal)
și nici nu învățasem la același liceu
ne purtăm ca niște copii de școală
în curtea abatorului
când primii fulgi de zăpadă
îți cad reci pe nas
cu o mare forță...
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Unghiile și părul
cad ele, ca o ploaie fără zgomot pe
suprafață plată, euclidiană a pământului
ca apoi să fie măturate de vânt
sau ronțăite de șoricei ieșiți din vizuini
luminate electric
femeile poartă bucle, sau se lasă linse
cuminți sub căști masochiste
rugându-se să fie frumoase, netede și atractive
sexului opus, care opus cum e, bea bere
și înjură cu zăduf
mai ales cheloșii, grașii, dezertorii și lacheii
râvnind simultan la aceleași femei
care suferă la cosmetician, la manichiuristă la
preot și la mikweh.
și toate aceste preparări și pieptănării
sunt necesare musai
ca să ne reproducem cu succes
cu prețul unor peruci sintetice
care dau un aer victorios
chipurile viril, metrosexual vicios,
retro afumat, rânced, pervers,
soios ideologic, poliamoros
și amorf sâmbetele când nu ai ce face...
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Într-o camera goală

Val mic
în gând.
Arhitectura albă
asta mă susține.
Acesta este un mic psalm
pentru cei care iubesc minimalismul
zăpadă călcată în picioare.
Mulțumesc,
căci nu am fost
un bun tată așa cum am promis.
Mulțumesc,
pentru cei disperați
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Lumina, ca la Vermeer
Este atât de puțin de ținut,
în mâna
i-am spus singurei flori
în timp ce o priveam.
Fiecare
înfloritură a ta
e dependentă
de momentul în care
am intrat
în viață.
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Bunica
timp de 7 zile
am părăsit-o
pe o pajiște
lângă o floare
pe care voia să o miroasă
nu în ebraică
ci doar tulpina
apoi a adormit
ca Eva în brațele șarpelui
părea un simplu nor
plin de fericire...
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Orașul roboților
pentru Stanislaw Lem

Doamne, iată ORAȘUL la lumina lunii
Chiar și copacii sunt beți de la dans
Un singur papuc roz plutește pe Vistula
Ce fel de copaci sunt aceia?
Aceștia sunt copaci netăiați de lumina lunii
Și ce mărime are papucul doamnei?
dimensiunea exactă a tălpii ei de plumb
Am stat în priză în micul restaurant proletar
circa o oră
sub pomii toamnei la lumina lunii
nepăsarea noastră e nesfârșită
Copacii nu-și vor găsi niciodată câinele
Papucul nu va ajunge niciodată la stăpâna desculță
Dimineață după dimineață mirosul de cafea
Ne face greață
În timp ce continuăm să defilăm pe bulevarde
Desculți și lăudați de radio Warsaw
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Capetele noastre de metal strălucesc departe
Suntem ca o reclamă
Pentru cei care vor veni după noi
Oricine poate mânui o cheie franceză
să rămână în pat
lăsăți-ne să trăim !
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Nimic de declarat

Nu există nume pentru emoția care crește în tine
în timp ce intri în lumina slabă a taxiului
și traversezi noaptea, escortat de un străin,
de jazz la radio și un polițist în stradă
La aeroport, ridici bagajele
ai umplut până la limită valiza
ți le verifică
Nu ai probleme,
neștiind ce să faci cu golul tău din suflet.
La securitate, dezbrăcarea rutinieră.
apoi vine scanarea și căutarea,
ca și cum ceea ce este periculos
nu poate fi detectat.
Te conformezi. La check-in,
e devreme, stai cu amintirile, le revezi
ca pe lanțuri care te leagă de acest loc
dar trebuie să pleci, te așteaptă
gândurile de sosire și dulce-amarul
complicațiilor.
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Plăcere sau afaceri?
te întreba cineva și nu știi niciodată
ce vei răspunde.
Imaginezi, cum oasele
din brațele slabe ale mamei tale vor fi
în jurul tău, respirația ei pe gâtul tău
te va boteza din nou cu nume pe care
nu le ai...
Cunoști așteptarea și ceva
care trăiește în tine se va îndrepta spre ea,
în timp ce mama se scufundă,
și cade într-un somn necesar.
Te cunoști acum ca pe un ocean,
ca pe o insulă - întotdeauna se îndepărtează,
oricât ai vâsli spre ea...
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Partea mea stângă
Am mâna dreaptă lezată
renunț la ea toată
voi trăi pe stânga, giratoriu și privind la mare
păzindu-mi gesturile, jumate profil, restul bănuit
păzindu-mi leagănul, cizmele de armată
lucratul câmp de lavandă parfumată
voi aplauda cu o mână, voi scrie cu semne
voi goni întunericul din castele
în fond sunt și galaxii invalide
pe ele nu le bănui, dar apar atunci când le caut.
1
Un robinet picură în sala de astepare, e miezul nopții
sclipea în roșu antena de urgență
Pe măsură ce unii mureau, coada dela intrare creștea
erau sunete: de sirenă, de claxon , de bisturiu, de prunc
mirosul cafelei se amestecă cloroform cu restul primit la
casă
Dobandeam organe, prin tragere la sorți.
Taxa enormă, inaccesibilă celor fără cămile desculțe
Doar blonda de la recepție își făcea unghiile cu praf de
diamante.
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2
Mă urăsc de când sunt.
o tavă cu ploconuri mie, extrofaze și gafe
n-am voie dulce, 120 de pirați cu pumnale ridicate
se aprinde o dorință, se stinge o candelă, pornesc stângaci
cu dreptul
spre piețe pustii fără mansarde, doar gară
mă luai de mâna, mă felicit, mă mângâi, sunt penibil, acru
bordo
de spaima țării, port pământ în săculețe, o voi reconstrui
ca pe o promisiune făcută
și iată că se aprinde farul, ceața se chircește,
aprind o țigară.
3
Struguri și banane
obiecte inutile gata de lansare. De sub bolți igrasia se
apleacă spre glezne
Peștii vorbesc repede, înghițind bule, exportând confortul
discret al burgheziei.
O bubă pe idealuri se scarpină. Un tânăr student își
cumpără o frânghie
E arșița, agale și egală. Poștașul cânta aria lui Oneghin
se aude un pocnet sec de pistol.
4
Tetraedrul este jignit de sferă. sfera face curte razei sale,
raza are rude care locuiesc într-un bloc de cub
un tanc trece mândru arătându-și țeava falică.
mică e gloria tanchiștilor care mor de pojar.
un ostaș trebuie să moară de sabie.
victoria, praful de pușcă, medaliile,
tutunul, piciorul amputat, astea da.
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gloria poetului este un moft.
viața ia forma unei scoici și se închide.
mă așez pe covor și mimez yoga.
5
țiuitul mașinilor de tăiat iarba
iarba îndurerată cade
amnezie și iar crește
Nori pufoși complici. visez la liniștea stalactitelor din
peșteri
cuțitul ciobanilor lucește la lumina lunii.
Filosofii dorm cu Kant în brațe
Pâinea dospește undeva pe planetă.
Vacile se pregătesc de cafea
Stupidă, tehnologia ia liftul spre etajul 108. Încă o zi
irosită.
6
Sunt necesare schimbări, sezoane, cicluri.
Chiar și conflicte, un sistem în echilibru nu evoluează.
Timpul nu stă pe loc. Destinul așteaptă flexibil, îl poți
modifică la fiecare metru.
Ești obligat chiar, de capacitățile tale mentale, intuiție,
improvizație.
și marele cuvânt.. strategie. Ca la jazz, viața așteaptă note
mici, ritmuri, nu venin, nu frustrări.
Un curcubeu nu știe decât să strălucească, dar e mereu
altfel
Și umbrele...
nu există doi nori la fel, umbre ironice da
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7
pipa mea este singura mea prietenă
în ea locuiește un bondar care fumează speriat
tremurând în așteptare
se bucură de aer, de ceață, de vânt și de maree, e calm dar
mai ales atent
la fiecare puff și rotocoală
iar eu ignor, viciosul de mine
născocesc corăbii gata scufundate
din hârtie, ghemotoc presat
surâd și înot în jurul meu
ca un delfin evreu...
8
avioane și scări către cer
pentru directori, pentru profeți
ăștia se leagănă în neant, ăia pun ulei în lampă
ea se spală domesticită, el citește despre ispită
aici se urcă, obsedant monotonul,
în clarobscur trăiri fertile
mici cazemate pentru prunci, mame ostile
9
Un gânditor trăia într-o corabie fără pânze,
se pieptăna cu ancora, făcea foc pe punte că să fie văzut,
iubit, mergea pe cărbuni,
chiar dansa în numele unei doctrine
încâlcite până la al 12-lea nod.
În final, veniră 12 urși să-l ducă de acolo într-o pădure,
hrană păianjenilor și lipitorilor.
Se făcea de echinocțiu când nevasta l-a găsit
plin de julituri și l-a adus acasă, cretinul dracului
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10
Un palmier s-a mutat cu chirie într-o livadă,
stăpânul articula obosit spanacul și buzele lui verzi
mestecau.
în zare arhitectul plantase statui ecvestre și altele doar
desenate pe parapet.
O iapă-n călduri își viziona coada și izvorul botului, noi
petreceam incestuos la lăptaria lui Enache cu cucoane
fardate aduse de la Viena, direct.
Mă simțeam și eu aristocrat decrepit,
un pierde vară perfect,
împărțeam la toți cărți de vizită parfumate
cu mirosul teiul care nu înflorise...
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Meduza
E târziu. Cartea îți promite aventuri și un sărut
Ea vine în pat. Deci spui noapte bună
Ești obosit și ochii ți se-nchid
adormi privind în gol, la răsărit de lună
Ea, în nopțile de vară stă trează
privind la stele, apoi te trezește
aprinde din greșeală o lumină
cu care ochiul ți-l orbește
Stai pe jumătate treaz, în umbra patului
socoți că ți-e datoare un sărut
aștepți cu-n ochi deschis ca o meduză
ce-n trecere te mângâie cu a sa buză
Lumina se stinge ca un fulger de vară
nimic nu se întâmplă, în noaptea zadară
nu ești dator, nu ți-e datoare
doar noaptea a trecut și totul moare...
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Dragostea, o rană mortală
Poem pentru Dante Alighieri

Dragostea, cea care deschide răni mortale
În agonia mea, ascut lama
să fie mai adâncă, să vină mai repede moartea
Sălbatec, bolnav, neliniștit
număr, adun și scad
toate iubirile care m-au rănit
și metodele lor, oricare ar fi, mă dor
O viață cu o mie de morți!
toate ale mele, le-am numărat
duel după duel
inima cu greu mai bate
Nu știu să explic rezistența mea, încăpățânarea
prin care mă răfuiesc cu simțurile
de ce sufăr? va întreb femei
nicio iubită nu mi-a oferit
atât de multă finală plăcere...
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Rugi pentru un zeu egiptean

O zeu frumos fă-mi un templu!
mai luminos decât soarele
să lucească bronzul ca aurul
în lumina serilor de peste Nil
Fă-mi o caretă trasă de cai în susul râului
Știi că sunt obositul tău fiu din a treia mea mamă
limba mea a gustat focul
cenușa mi-a crescut în cap, ca o piramidă
sclavele tale mi-au uns rănile cu salivă de șarpe
pe când tu dormeai zâmbind fericit în brațele zeițelor
cele mai rele minciuni au prăbușit sfinxul
prin curți trec vorbe rele și vaci otrăvite zac în jurul
palatului
sute de soldați se culcă flămânzi
fratricizii își ascut lăncile
evreii se pregătesc de exod
O bunule zeu construiește-mi un mormânt rece și sobru
dar somptuos, să am ce lăsa istoriei care a trecut...
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Irezolvabila geometrie a unei zi senine

Într-o problemă de geometrie rațională
arcul se curbă pentru o ucidere
prin aerul ceresc, de albastru impersonal
săgeata sosește
înainte de a fi văzută sau calculată
un cerb căzu cu un pocnet sec din aer
de pe aurul altarului
femeia o luă la fugă
cu cât mai repede
cu atât rămânea pe loc
în sistemul de referințe
marcat de țăruși înfipți în nisip
de însuși Pitagora
sau de o mai firavă elevă a sa
ce încerca în zadar
să se cațere pe o
linie verticală
bine unsă cu ulei de cânepă
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Cuvinte alandala
Citesc
o carte și
atunci vreau
să citesc
alta.
una despre Rusia
despre baia cu apă
cadă. Sauna...
Rusia!
e prea mult pentru mine
e uscată ca o țeavă de tun
și crudă. Roșu
sălbatic sângeriu
dur. Poeții
de acolo au
fost spălați la creier
O echipă
de poeți de versuri albe
a fost exilată
cu excepția poeziei lor
intenția mea
a fost să nu mă amestec
citind ceva,
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nu noroi
domnule cenzor
îți voi
explica
cum eu
am o minte
ca o sală spațioasă de dans
unde vii flămând
în pași de vals
pentru mai multă supă
și apoi
dispari
sătul filosofic
din statul bolșevic,
cu o cană de cafea mare
cât pentru zile
de revoltă....
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Discurs pentru evrei
(după o idee de Albert Rios)
Nu vă mai vaicariți Viața e un fel de iluzie
la fel cum anii trec spre inversul cifrelor magice
Nu ai cincisprezece, sau doisprezece, sau șaptesprezece...
Ai o sută de secole sălbatice
Și încă cincisprezece, aducând cu tine
În fiecare respirație și în fiecare pas
Pe toți cei care au venit înaintea ta,
Tot ceea ce ai fost,
Mamele mamei tale,
Părinții tatălui tău.
Dacă cineva din arborele genealogic a avut probleme,
O sută nu aveau:
Cei răi nu câștigă - nici în cele din urmă,
Oricât de tare ar striga.
Și nici sârma ghimpată
și nici frânghia cu oțel la mijloc
nu opresc spiritul
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înainte sau înapoi
peste tot sau dedesubt, alături și liber
Pur și simplu nu am fi aici
Dacă ar fi așa.
Ești făcut din bine.
Știind aceasta, niciodată nu ești singur.
Ca o veste de ultimă oră a secolului.
Tu ești binele care ne vine în întâmpinare
Simți altfel. Gândește-te:
Când tu, în copilărie, ai învățat să vorbești,
Nu înseamnă că nu știai cuvinte
De aceea, secole, ai știut atât de multe,
Și este greu să alegi cuvintele care vor fi numai ale tale.
Din acele secole, ființele umane, aducem cu noi
Soluțiile și melodiile simple,
Podurile peste râuri, hărți stelare și armonii melodice
Toate în serviciul unei idei simple:
Că putem face o casă numită mâine.
Ceea ce aducem, în sfârșit, în nouă zi, în fiecare zi,
Suntem noi înșine. Și doar asta avem nevoie
A începe. Asta este tot ce avem nevoie pentru a continua.
34

Uită-te înapoi doar atât timp cât trebuie,
Apoi mergi mai departe în istoria pe care o vei face
Fii bun! Scrie cărți. Vindecă boala.
Fă-ne mândri. Fă-te mândru.
Și cei care au venit înaintea ta? Când auzi tunete,
ascultă-le ca aplauzele pentru ei...
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Schițe
Acum taxiul intră într-un oraș străin, căutând o cameră rea
de hotel, închiriată prin Booking apoi schimbată mereu,
cu alte cartiere, toate la fel
*
Urâțienia orașului se oglindește în tablourile ieftine din
camere
și din hol, fotoliile uzate din lobby pe care trupul meu nu
se acomodează
*
Uneori am chef să mă dezbrac de haine, de piele, trec de
plămâni, caut inima, și mă gândesc cum trupul cuiva
este un hotel pentru interiorul său, pe care nu îl va vedea
vreodată.
*
Se făcea că m-am întors acasă, și mi-am închiriat o
locuință ca o inimă fiind conștient că nu posed nimic
decât un corp oferit celor care m-au iubit.
*
În schimb Poezia, este o rețetă pentru viață
și momentele ei speciale, care te cuceresc și te marchează
unora le este greu, labirintul e complicat,
natura e misterioasă, și în afară de astea,
trebuie să crești, să înțelegi, să te zbați,
să reușești, și să ascunzi durerea scrisului
ca pe o fantomă pierdută în ceață
*
Și totuși pasiunea pentru himere este tot ce mai produce,
iluzii și amăgiri dulci, cum ar fi munca scrisului...
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Tama 38
Aici sunt case
cărămidă în ziduri
la început rezistau la vânturi și ploi
uneori furtuni cu nisip
Dar cu timpul,
an după an
tencuiala a căzut și moda la doamne s-a schimbat
e timp de remontat peisajul
ferestrele se destramă
sub povara greșelilor, betoanele se sfărâmă
până în ziua în care a venit focul
și numai baza bunelor intenții a rămas intactă
ar fi mai ușor să părăsim clădirea
să ne mutăm, nimeni nu-i
mai zice casă, adăpost, căldură..
Să ținem minte greșelile noastre
formele inutile, acțiunile sau lipsa lor
Reparația nu este gata
Pereții ne mai apară un timp
Abandonăm regretul și disprețul
aici ni s-au născut copiii...
Munca face noapte din zile
trecutul nu-i pierdut
el făurește transformări subtile
câinele meu le percepe
sub ochii noștri
simte mirosul proaspăt...
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Ahmad, vecinul poeziei
I-am spus lui vecinului Ahmad
că doresc a scrie o poezie numită
„Parcul câinilor”.
Povestea e simplă:
du-te la un parc pentru câini
și încerca să intri în vorbă cu stăpânele
cu puțin noroc vei
avea o discuție insipidă despre
un poem numit „Parcul câinilor"
ar avea nevoie de un parc pentru câini în el sau
doar de un câine.
ea nu știe, nu citește poezie.
Deci mă ridic din pat,
îi scriu lui Ahmad pe perete
din somn, să noteze
idei pentru poezia mea
și eu îi spun așa și el răspunde
ridică-te, ești poet, trebuie să ai curaj
e adevărat, așa că am eliminat femeile
salteaua caldă, durerea adulterului
stau ferm ca la spatele unui Golden
Retriever aflat în topul vieții.
Jaluzelele din dormitor
sunt bine închise împotriva răului
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luminile Orientului orbesc
iubiții gem toată noaptea și fac
dragoste în parcuri și sub ziduri.
Deci încep începutul unei poezii numite
„Câine”, cu sau fără un parc pentru câini
cu sau fără un câine de om.
Și evident că aș preferă să fiu
un nor decât un poet, Ahmade.
sau chiar o bucată de nisip folosită, pe
terenul unui parc pentru câini, în al meu coșmar.
Mă duc să fac pipi pentru ultima oară
liber, nepedepsit, verific dublu ușa încuiată,
mă duc înapoi în pat,
după ziduri
Ahmad ascute un cuțit
care să taie mai adanc...
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Combatarea plictisului cu Shulbach

Ți-am cumpărat un joc olandez
din buck și alte lemne scumpe
stăm în pat și ne jucăm
l-am frecat cu esență de gumavir
într-o reverie de pocnituri îndreptate spre cer
vecina de la trei.
Dar ne plictisim repede ca și de alte lucruri
nefolositoare
Nu am alt cadou pentru tine
decât anii trecuți împreună
Unele cadouri ne vânează
cu memoria lor sâcâitoare
ca o scrisoare nedeschisă
sau o poză din Galapagos unde nu am fost
Închidem cutia și visăm
la anul viitor.
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Trecea noaptea o meduză
E târziu. Cartea îți promite aventuri și un sărut
Ea vine în pat. Deci spui noapte bună
Ești obosit și ochii ți se-nchid
adormi privind în gol, la răsărit de lună
Ea, în nopțile de vară stă trează
privind la stele, apoi te trezește
aprinde din greșeală o lumină
cu care ochiul ți-l orbește
Stai pe jumătate treaz, în umbra patului
socoți că ți-e datoare un sărut
aștepți cu-n ochi deschis ca o meduză
ce-n trecere te mângâie cu a sa buză
Lumina se stinge ca un fulger de vară
nimic nu se întâmplă, în noaptea zadară
nu ești dator, nu ți-e datoare
doar noaptea a trecut și totul moare...

41

UNDO or don't
Iarna asta, în mijloc de ianuarie a venit ceața
ascunde blocurile înalte - eclipse de nori
peste metropola dispărută
Mașinile merg ca furnicile obligate
șoferii is înjurau soarta, dorind să-și omoare
vecinii de drum - din ce în ce mai mulți.
apoi pun radioul la full volume
ca să nu mai aud de starea ozonului, de retragerea mării
de gropi care te înghit fără veste, permafrost și
alte belele.
Refuz apocalipsa, incendiile, inundațiile
prin ele nu pot circula
caut butonul UNDO și îmi cumpăr o înghețată pe cinste
pentru canicula care va urma.
iminent.
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La ora 7 dimineața
Dimineața peste orașul meu:
miros de fum și porumbei fără scop
plonjează în havuzul pieței centrale
în alt oraș scrâșnetul tramvaielor cioplește statui cu
unghiuri abrupte
în tarabele precupețelor matinale
dimineața sosește
fără să capeți ceva în gură pentru că speranțele
sunt pierdute la aceste ore crude
iar în visele unora, dragoni ciugulesc cu poftă
din copiii abandonați la granița nopții
cei care se trezesc ca mine, devreme
știu bine că paradisul nu există, nici dragoste,
în oasele lor stă cuibărită abisal, graba spre scoală,
legi, ascensoare, mese uzate, munci fără sens
lumina se ascunde printre coșuri, sub pietre și pași
ca o sirenă care sună obsesiv într-un film sovietic
în timp ce hoarde de cetățeni nedormiți
aleargă buimaci ca după salvarea
dintr-un naufragiu.
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Ruinele nostalgiei 65

Eram nostalgici pentru vremea în care picturile pointiliste
arătau mai degrabă ca niște mesteceni toamna,
pe când mesteacănul toamna arăta ca o picturi pointilistă.
Aceasta inegalitate ne face nostalgici pentru certitudinea
că pasărea pe care o auzim cântând
suav în pădurea suburbană este o înregistrare, mai
degrabă decât faptul că de fapt, e o biată pasăre.
Eram nostalgici pentru perfecțiunea realismului crinilor
din plastic pe care ii miroseam cu nasuri curioase,
stricând parfumul lor natural.
Eram nostalgici după nebunie, pentru că înseamna că
există in contrast cu ea înțelepciune.
Eram nostalgici pentru falsuri,
pentru că asta denotă că realitatea ar exista.
Eram nostalgici pentru trompe l’oeil, pentru aurul
prostului, pentru lacrimi de crocodil,
pentru globurile Mercator
pentru astrolab, pentru catifea,
pentru semnificanții din semnificații.
Eram nostalgici după crăpăturile pictate manual pe
marmura artificială de pe ruinele nostalgiei.
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Stări deplasate

Camera mea ia culoare de miere și lămâie
lumina e acră. Bunica doarme în bucătărie.
covoarele vorbesc în bătaia lunii
Domesticite, ferestrele cloncăne de zor
închise pentru totdeauna
tencuiala cade și zboară, praful ne intră în buric
acolo unde dragostea caută ciorapii puși la uscat
vecina mea vede telenovele și documentare
uitând de supa din picioarele ei slabe,
condiment:
nimeni nu vine la noi
câinele pe care nu-l avem latră în curte
cerșind umbră și salariu
prevenind vicleana moarte care pândește
din coșul de rufe,
momentan vacant.
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O poveste banală
Familia mea a visat la emigrare timp de 20 de ani
Nu aveam voie să vorbim, dar toți știau și tăceau.
Nu acum. Nu era timp potrivit niciodată
nici șoapte, doar speranțe
Mama aducea pahare de ceai bunicului
cu o felie de lămâie, când se găsea.
paharul era înfășurat într-o batistă, să nu-i frigă mâinile
bătătorite de muncă. Și frigul de ianuarie.
Uneori așteptam zăpada, cu portocalele parfumate
Care veneau rar, dar nu vreau să vorbim despre asta.
la școală, în clasa a 9-a aveam note rele la română
citeam, probabil ce nu trebuie
Dar să nu vorbim despre asta.
M-au tuns scurt reglementar
era un liceu serios și sobru. încercam să fumez
tușeam prin pauze și visam la plecare
Undeva era o țară cu soare
Dar să nu vorbim nici de asta, ci de moartea bunicului pe
care l-au bătut comuniștii cu pumni în cap, ca pe un
evreu cumsecade ce era și mama plângea neștiind cui să
facă ceai serile.
apoi mi-a crescut părul. Am plecat cu cărțile necitite,
cu multe poezii nescrise, ca să respir un aer cald de iulie
și miros de praf de pușcă într-o țară mică unde lupți și
muncești și scrii poezii pentru tine, că nimeni nu citește,
între două războaie.
Am învațat o limbă nouă
pe care nu o voi știi niciodată bine.
când deschid geamul, invidiez păsările care discută
între ele.
Au glas poetic și zboară gureșe, total eliberate.
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Neo - Naivii
Așa alergam desculți pe trotuare
înainte ca unul din noi să se împiedice de o piatră,
căpătând a treia și a patra buză,
și o altă coafură la tâmple.
Am sărit peste leagăne, țintind
iarba de dincolo de pietriș.
Am răsturnat bărci pentru a plimba,
fete slabe, fără vreo greutate arhimedică
Am o cicatrice în formă de leu
pe genunchiul meu drept, un ceas fără ace
la încheietura mâinii.
Încerc să zbor, dar nu mă ridic mai mult de un cot
Cum aș putea să te iubesc cu acest corp,
cu inima care face o fată să sară peste garduri
mai înalt decât casa ei ?
Și uneori ea se joacă
cu degetele mari făcute pumn împreună. Există nopți
când vreau să cad în cap, și rănit să o fac să se mire
de sângele din ochiadele noastre, de loc naive.
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Tufick, dincolo de zid
I-am spus lui vecinului Toufick
că doresc a scrie o poezie numită „Parcul câinilor”.
Povestea e simplă:
du-te la un parc pentru câini
și încerca să intri în vorbă cu stăpânele
cu puțin noroc vei
avea o discuție insipidă dacă
un poem numit „Parcul câinilor"
are nevoie de un parc pentru câini în el sau
doar de un câine. ea nu știe, nu citește poezie.
Deci mă ridic din pat,
îi scriu lui Tufick pe perete
din somn, să noteze
idei pentru poezia mea
și eu îi spun așa și el răspunde
ridică-te, ești poet, trebuie să ai curaj
e adevărat, așa că am eliminat femeile
salteaua caldă, durerea adulterului
stau ferm ca la spatele unui Golden
aflat în topul vieții.
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Jaluzelele din dormitor
sunt bine închise împotriva răului
luminile Orientului orbesc
iubiții gem toată noaptea și fac
dragoste în parcuri și sub ziduri
Deci încep o nouă poezie numită
„Câine”, cu sau fără un parc pentru câini
cu sau fără un câine de om.
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Pe o muzica de Erik Satie

Cu picioarele spre nord
și-au pregătit corpul pentru somn.
și din somn li se ating picioarele.
în vis, o arunca în sus și înapoi
peste umerii lui. Sau îi stropea fața
de douăzeci de ori ca să nu o piardă prin vise.
Exista cineva mai fericit în interiorul ei
trezindu-se când se culcau.
Copilul lor rostogolește mingea până acolo
unde așteaptă Moartea
și el așteaptă ca ea să intre-n joacă
dar Moartea nu o atinge.
Moartea își acoperă fața cu mâinile
și dispare. Copilul aleargă după ea
dorind să se joace.
Femeia și-ar dori un soț și un copil.
Dorința este înfășurată în corpul ei.
Ea aduce flori în casa bărbatului
se gândește să găsească muzică la radio.
El își pune obrazul pe obrazul ei,
gura lui pe umărul ei gol.
Nu există muzică. Ea este atentă
la trupul lui. Este doar noapte și liniște
în jurul îmbrățișărilor sale.
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Nevoia de cultură

Iată-mă venit la târgul de carte
teribile zac moarte, ca o farfurioară fară ceașcă
ce straniu lucru, un raft fără de cărți
doar praful mai păstrează urma mâinilor fierbinți
dorul e rece.
Speranță!
scrie pe perdelele
care ne separă
un om bea ceai dintr-un pahar de hârtie reciclată
citește ceva mai vechi, poate scriptura
pe vitrinele înghețate
ale unei școli de cartier
am văzut mici amprente
...mânuțe de copii
așa și imperiile
se mențin la putere
prin cruzimea ignoranței
Undeva la est
Dacă împăratul zâmbește
cade o sabie care taie
și împarte țărâna felii.
o porție bună e a lui.
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O alta, e lăsată rozătoarelor din Sala Mare.
mersul său la tribună se aseamănă cu torța olimpică
din candelabre se strecoară răcoare
și fum fin de havană
ba chiar și parfumul uscat al urnelor îi este plăcut
o lumină tremură într-o oglindă;
e semnalul îndemnului său la orgie
supușii sărută pătimaș
urma pantofilor săi pe covoare...
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Ocheade de sus
fiţi atenţi
sunt oameni care vă privesc!
anumite ocheade vin de sus
ca nişte meteori cu miros de muc de ţigară
alţii, lateral, prin false lunete
cu ochelari demodaţi, prin clarul de lună,
sau gaura unei chei făcută-n ziduri înalte
la garderoba unui bal eşti doar un număr
capeţi un bon de ordine, măşti de carton te privesc
anatomic pervers, apoi te uită
deci oamenii privesc
sau sunt scanaţi
ca peştii din acvariu
pe când unii, mai de sus
caută indicii
ale timpului pierdut
ale omeniei risipite
în spaţiu şi timp
(o pură invenţie)
rari sunt cei care te privesc înăuntru
acolo unde se ţine
sufletul, ca o poveste caldă
de iarnă...
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Cum dăm nume copilului
Lucruri și oameni memorăm diferit
Deși precisă (limba română), desparte
memoria de amintiri, și nu avem altă combinație de litere
sau sunete pentru cei dispăruți.
De pildă, cafeaua și țigarea se completează
simetric, ca două șosete de primăvară
Dorul de tată, nu este echivalent cu cuvântul tată.
Cineva care te chestionează despre părinți o face formal
fără vreo emoție specială.
Dacă sunt întrebat dacă mi-e dor, aș lăcrima.
Unii locuiesc mult timp cu părinții
și dacă nu te bat la cap
nu te gândești să te separi de ei,
până când nu devii tu însuți tată.
Tatăl meu ... nu există cuvânt care
să descrie bunătatea lui incomensurabilă.
Cuvântul părinte este echivalent cu "ascultă".
Uzura vieții ne face să uităm valoarea vorbelor.
Dar sfaturile, înțelepciunea, ele unde locuiesc?
Unii își botează copilul cu numele tatălui,
timp de ani sunetul va reverbera prin coridoarele casei
ca o rugăciune, la care cel dispărut nu întotdeauna
răspunde.
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Lui Callimachus / școala Alexandrină

Când omul scrie prima oară
pe cer apar noi constelații
Un candelabru cu 50 de brațe
o flacără eternă, ce-olimpic străluce
lângă stadionul tinereții
treceau eroi purtând in spate a lor cruce
acum priviți-mă!
o candelă sub un pahar
sau un chibrit ce scapără sub luna rece
pe cer meteorit ca fulgerul el trece
și devenind la urmă invizibil
arăți copilului, cu ton patern
cum că nimic în astă viață
n-a fost și nu va fi etern...
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În curând va ninge
În curând va ninge peste morminte
tatăl meu e un nume mort lângă mama mea moartă
circul aiurea, citind nume necunoscute
minciuni depuse pe marmura rece
cu cât mă îndepărtez, florile dispar
sunt pietre la care nu mai vine nimeni
și alte pietre, pline de viață și vervă
la orizont o ceată stă în așteptare
în ea oameni vii trăiesc și suferă
unii așteaptă în automobile
ascultând reshet ghimel, fumând țigări pe care scrie
fumatul ucide, ei și? tot aici vom ajunge
apoi vești sterile, despre sport și despot
cuvinte simetrice dacă observi
și vântul îți bate din față
o nouă procesiune merge în urma cioclilor
cineva plânge, cineva cântă psalmi
shma israel și alte kadișuri
voci care se urcă în nori
un motor a pornit
înapoi spre șosea
văduva de la volan se uită la bărbați
cu ochii plini de speranțe...
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Omagiu pentru Max Jacob

Max Jacob (1876–1944)
Domnul Jacob și-a rătăcit umbrela
Doamna Jacob și-a pierdut umbrela
vântul a întors o umbrelă pe dos
cineva are un vârf de umbrelă în ochi
mânerul umbrelei domnului Max este din fildeș
Buddha se odihnește la umbra unei umbrele
elefantul îi face vânt cu urechile sale blegi
la plajă se plătește pentru o umbrelă de soare
O femeie frumoasă în alb
va purta întotdeauna cu ea
o umbrelă albă asortată
cu soarele negru...
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Epoca Planck

Și la procesiunea la care am fost invitat
înainte de mine, a fugit o tânără, mi se părea că
o cunosc, ca unul care își ascunde anii
după o mască
uzată de priviri pe la altare
pe nesfârșitul pietriș
cu forme Zen
care trec prin noi ca neutronii,
nestingheriți de fizica lui Planck
cu ochiul liber
simt cum gravitația
aranjează praful și energia în
lumini de aurore în trecerea lor efemeră
grăbind venirea anotimpurilor
Așa că m-am alăturat rumorilor
stârnite de ridicarea voalului
purtat de o femeie frumoasă...
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Traduceri
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Café Pamplona
Rafael Campo *
Știu că pe aici nu este Spania. Dar încă,
Ai crede că l-aș găsi pe tatăl meu aici, cu buzele lui
pe fiecare ceașcă. Ai crede că arborele sfânt
Nu are țepi foarte ascuțiți. Se aude românește
de la masa mea preferată din partea din spate.
Toți acești oameni citesc Lorca?
Tatăl meu nu comandă niciodată desert. eu am un
Café con leche. Sunt în Santander,
Înainte de război. Acești oameni care citesc Lorca
îl bănuie a fi un comunist, și voi o veți presupune.
Ai crede că germanii care stau la masa din spate
Și-ar efectua spionajul mai discret.
Tatăl meu urăște fasciștii, dar mai mult comuniștii.
Ai crede că l-aș găsi pe tatăl meu undeva, dar...
El spune că nu a avut niciodată încredere în poeți.
l-ar dezgusta toți acești oameni care citesc Lorca
Spunea el, comuniști și homosexuali.
Comand un desert. Știu că această nu este Spania.
Chelnerul este deja cu o mână pe fiecare farfurie,
Curăța mesele, e îmbrăcat în alb.
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Ai crede că l-aș găsi, cu buzele pe fiecare ceașcă
cu gura largă.
Nu sunt în Santander. Războiul civil
S-a terminat. Lorca a murit. Toți acești oameni o știu
Tufa sfântă are țepi ascuțiți. Ai crede, s-ar ghici că:
Sunt spaniol, deoarece este clar că nu pot uita.

* Rafael Campo (născut în 1964 în New Jersey)
este poet, medic și autor american.
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Abdullah Shoaib
Sunt foarte urât
deci nu încerca să mă convingi altfel
"văd de fapt o persoană frumoasă"
pentru că la finele zilei
mă urăsc zilnic în toate,
și nu mă amăgesc, mințindu-mă
că există și frumos, asta contează
așa că renunț, ca să nu uit
că nu face doi bani, umila mea persoană
nimic nu mă face să cred
că merit dragoste
și nu pot accepta
că frumusețea mi-e la interior
de câte ori mă uit în oglindă, gândesc:
Sunt oare urât cum lumea spune?
(acum citiți de jos în sus )
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Kevin Prufer
Am votat
Câinii au răsturnat coșul de gunoi
carnea s-a vărsat afară
câinele mai mare a mirosit-o
câinele mic a așteptat mârâind
carnea risipită pe podea
e veche și expirată
grăsimea e râncedă, verzuie
toate acestea se petrec
pe când stau la rând
la mașina de votat care lucea în verde
da da da ! am zis votului
pe când câinele mare lingea carnea
și o scuipa mestecată înapoi pe podea
Hei America, am spus mergând spre casă
te iubesc, sunt fiul tău, am votat
și cei doi câini pe care dădeau târcoale dezordinei
mârâind la țara mea frumoasă, un pistol cu cuie de oțel
i-a redus la tăcere, fără dureri
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așa cum spune manualul
pentru "Pistol de imobilizat turma fără dureri":
Însemnați un X între ochi și coarne
pe acolo cuiul va intra exact
direct în craniu
și noi vom căpăta carne
pentru familie, pentru țară
pentru câinii care dau târcoale urnei de vot
în care votez cu informațiile
înfipte în craniul națiunii uluite
a cărei carne are un miros suspect:
câinele mic scheaună
câinele mare
mestecă grăsimea cu o enormă scârbă
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Patrizia Cavalli
Și atunci, mulțumită virtuților ce zac în vinuri...
Am preferat uitarea
și o anume plăcere devine realitate
recunosc că am furat un parfum
din baia unei amice care-l poartă
și acum încerc să parchez,
și-mi spun: haide, apasă pedala de viteză,
mișcă-te, circulă în jurul orașului
nu vei găsi loc de parcare,
dar poate vei avea un stop rămas pe verde
Iubești nu-i așa?
Acționează ca toți cei loviți de dragoste
Nu conduc îndrăgostiții ca nebunii prin orașe?
Dar acum, pentru că am găsit o parcare atât de comodă.
opresc, și stau, confortabil parcată
Mi te imaginez, în lipsa iubirii mele, acum întârziată.
_____________
Patrizia Cavalli s-a născut la Todi în 1947 și locuiește
la Roma. A publicat colecții de versuri: Poeziile mele nu
vor schimba lumea (1974), Cerul (1981), Poezie 19741992 (Einaudi, 1992), L'io singolare proprio mio
(Einaudi, 1999), Semper - teatru fringe Einaudi, 1999),
Datura (Einaudi, 2013). A tradus ficțiune și dramă din
engleză și franceză.
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Denise Levertov
Zgomot de topor
Odată, o femeie a intrat în pădure.
Păsările au tăcut. De ce? a spus ea.
i-au spus, vine tunetul.
A mers mai departe, iar copacii erau întunecați
și le foșneau frunzele. De ce? a întrebat.
Marea furtună, i-au spus ei,
vine o furtuna cumplita
s-a repezit femeia peste o apă
a trecut podul,
a început să urce
până la creasta unde stâncile sunt cenușii
decolorate, așteptând
langă prăpastia morții,
iar pustnicul
avea acolo coliba lui, om înțelept
care trăia de când a început vremea.
Când a venit la colibă
nu era nimeni.
Dar ea a auzit toporul.
Ea a auzit pădurea cum ascultă.
Nu îndrăznea să urmeze sunetul toporului.
A fost arborele lumii pe care îl tăia?
Venise ziua?
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Chris Yu
"Pentru Ludwig Wittgenstein”

(1) Lumea e suma faptelor toate,
ceea ce înseamnă o slabă poveste despre om
și acțiunile lui:
(2) logica va împărți
lumea, în atomi singuri, reci ca un părinte care a mințit.
(3) să percepi roșul din sânge înseamnă a vedea
Acest caracter al întunericului mă distinge.
(4) Așa cum vorbirea ne oferă mijloace insuficiente
pentru a numi situațiile noastre, a căror vină noi o
purtăm
(5) pentru înstrăinarea noastră de viața pe care o trăim:
undele sonore, mirosurile, greutatea,
fața pe care o iubim ...
(6 ) Doar linia dintre noroc și rău
dezvăluie perspectivele amare sădite de bucurie.
(7) Cuvintele pe care mi le-ai lăsat în ultima vreme să le
repet m-au învățat să fac din joacă un blestem.
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Rita Dove
Postlude
Stai lângă vatră, greier mic.
Cenușăreasa
Mă preferați invizibil, nu mai mult de
un salut clar.
departe de mătăsuri și lemne de foc și lână
La prima vedere, sunt doar o enervare,
un rid subțire, un curios în noapte
ce adâncește transa. Când somnul eșuează,
dorești să tac și să mă întorc în gaura mea.
Ca de obicei, nu ma ascultați: timpul se oprește
numai dacă te oprești suficient pentru a-i auzi trecerea
Aceasta este treaba mea:
Mi-au mai rămas zece săptămâni pentru a dispare.
Ceea ce auzi este un cântec pentru viața ta întreagă.
__________________________
Rita Frances Dove (n.1952) este o poetă și eseistă
americană. Din 1993 până în 1995, a servit ca "Poet
laureat consultant poetic la Biblioteca Congresului USA".
Ea este prima afro-americană numită de când funcția a
fost creată printr-un act al Congresului în 1986 din
funcția anterioară de „consultant în poezie” (1937–86).
Dove a primit, de asemenea, o numire în calitate de
„consultant special în poezie” pentru anul bicentenar al
Bibliotecii Congresului din 1999 până în 2000. Dove este
al doilea afro-american care a primit Premiul Pulitzer
pentru poezie, în 1987, și a servit ca Poet Laureat al
statului Virginia din 2004 până în 2006.
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Arthur Sze
Piatră, hârtie, foarfecă*
Zăpada de la miezul nopții - vârtejuri în curte te trezești și observi griul de a oțel al luminii
ritmul mâinilor tale una cu foarfeca de tăiat hârtie;
tai la mijloc o panglică,
iar panglica se transformă într-o buclă spiralată
când o eliberezi din lama de metal;
aici, nimeni nu a tăiat cu o lamă panglica dorinței,
cum o ciocănitoare înfoiată a căutat într-un măr uscat;
te gândești la modul în care hârtia învelește piatra
foarfeca taie hârtia,
(piatra sparge oțelul)
acest joc întruchipează evoluția
de la bacterii la antibiotice;
nu îți poți vedea amprentele pe mânerul ușii,
dar urma ta în lume,
ca niște urme de picioare în zăpadă,
urmăriți unde și cum mergeți ambalată într-o cutie -
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e o inimă de calcedonie verde
te uiți la o serie de întâmplări
și tragi un fir invizibil prin toate.
__________________________________
Poezie din cea de-a unsprezecea carte a lui Arthur Sze,
The Glass Constellation: New and Collected
Poems. Este profesor emerit la Institute of American
Indian Arts și locuiește în Santa Fe, New Mexico.
* joc de noroc între doi parteneri
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Ingeborg Bachmann
Trandafirii din umbră

Sub un cer străin
trandafirii din umbră
dau umbră
pe un pământ străin
între trandafiri și umbre
într-o apă străină
umbra mea...
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Lucille Clifton
Lorena
Woman cuts off husband 's penis,
later throws it from car window.
-News Report
Stătea în palma mea moale, tremurând
ca o pasăre nou născută, iar eu gândeam
despre autoritate și cum el insista
despre el însuși, a fi stăpânul
bărbatului, cum îl măsura, fără să fie ignorat
sau respins, și cum promitea
dulceață dacă va fi ascultat
așa cum fac sfinții, sau îngerii
și eu am deschis fereastra mașinii
am scos afară palma larg deschisă,
jur lui D-zeu
am crezut că poate zbura…
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Adam Zagajewski
Parola
Uite, și viața ta devine
uleiul dintr-o lampă pe a cărei suprafață
flacăra albastră slabă a patriei se răcește.
Țara respectivă, ca și depresia, va fura
tinerețea ta, transformată într-o parolă,
îți vor lua contemplarea în schimbul mâhnirii;
acea țară, acel ceas care nu va funcționa,
cu banderola neagră pe mânecă,
acea țară în care sufletele sunt depozitate
iar trupurile sunt ale nimănui, pentru că moartea
este plătită în avans și va veni,
prea devreme, în zori, având fruntea unei maimuțe,
prea devreme, norii dimineții, prea devreme,
o rugăciune, un sărut, copiii neajutorați
căzuți prea devreme și în loc de orhidee
un munte de cenușă în septembrie, în ceața rece,
o minciună consolatoare, băutura tare și nu iadul.
_____________________________
Adam Zagajewski (1945 - 21 martie 2021) a fost un poet,
romancier, traducător și eseist polonez. A fost distins cu
Premiul Internațional de Literatură Neustadt din 2004, cu
Premiul Griffin Poetry Award pentru opera sa, cu
Premiul Princess for Asturias 2017 pentru Literatură și
cu Coroana de Aur a Poeziei din 2018 la Serile de Poezie
Struga. El a fost considerat un poet de frunte al generației
din 68 sau Noul Val polonez și unul dintre cei mai
proeminenți poeți contemporani din Polonia.
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Alejandra Pizarnik
Memorie aproape de uitare
Amintirea aproape de uitare. Moarte îndepărtată
vocea macină și vibrează și tremură
vântul neagă
vântul zace
vântul zadarnic
mâna se ascunde
mâna sfântă
sfântul trimis
sfântul inseminat
de vântul care zace
am mințit
Neg
Mă întind
din aur și din praf
aceste mâini demente sunt ale mele
mâinile mele sfinte
inseminate de umbra ta
Mă prăbușesc
Mă ating
cu gestul unei flori
fragil si rece
Mă ofer groaznicului
abis înghețat
Mă ofer
tu mă sperii
Mă ofer
Nu îmi pasă de nimic
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Sharon Olds
Surorile comorilor sexuale
De îndată ce sora mea și cu mine am ieșit din
casa mamei noastre, tot ce-am vrut
a fost sex, ca să uităm
corpul ei mic de vrabie și îngust
cu picioare de lăcustă. Corpurile bărbaților
erau ca trupul tatălui nostru!
Masive
jambe, umeri, coapse, eleganți
genunchi, bicepși conici, lungi
l-am putea avea acolo, abruptul interzis
al feselor, spatele genunchilor, cocoșul lor
în gura noastră, ah cocoșul în gură.
Ca exploratorii care au
descoperit un oraș pierdut, ne-am dus
și noi cu bucurie, am dezbrăcat bărbații
încet și cu atenție, parcă
descoperind artefacte îngropate care
au dovedit teoria noastră despre cultura pierdută:
dacă mama spunea că nu este acolo,
acolo a fost.
__________________________
Sharon Olds (n.1942) este o poetă americană. Olds a
câștigat Premiul Pulitzer 2013 pentru Poezie, Premiul
Național al Criticilor de Carte din 1984 și Premiu I al
Centrului de Poezie din San Francisco în 1980. Predă
scriere creativă la Universitatea din New York.
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Paul Celan
Ce multe Constelații

Pierre Joris / AG

Atâtea constelații, ni se arată
Eram eu care te priveam
tu în afară altei lumi
Oh, aceste căi, galactice,
Oh, orei astea care umflă
nopțile care au trecut în
povara numelor noastre.
Știu, nu este adevărat,
că am trăit, o simplă
respirație se mișca orbește între
acolo și nicăieri - și uneori,
un ochi ca o cometă șuiera
stingându-se în canion,
acolo unde a ars, stătea
cu noi, un timp, împreună
sus și jos
Ce departe, ce aproape
este sau a fost sau va fi,
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Știu și știi, noi știam,
nu știam, pentru că noi
am fost acolo și nu acolo,
și uneori, când
clipele au stat doar între noi,
nu ne-am găsit cu adevărat împreună.
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Paul Celan
Coroana dragostei

Acum toamna își ronțăie frunzele din mâna mea:
suntem prieteni.
Luăm o pauză scurtă și îl învățăm cum să meargă:
timpul se întoarce și se închide în cochilia lui.
Acum în oglindă este duminică,
în vis există un loc pentru un somn calm,
în gură, gustul adevărului.

Ochiul meu se mișcă pe burta iubirii mele:
ne vedem,
ne vorbim în întunericul sinelui,
ne iubim ca macul și amintirea,
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dormim ca lichiorul în scoici,
ca oceanul din razele de sânge ale lunii.
Stăm la fereastră îmbrățișați, ei ne văd din stradă,
este timpul să știe!
Este timpul ca piatră să fie lăsată să înflorească,
inima neliniștită să bată.
Este timpul să existe timp.
E timpul...
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Tomaz Salamun
Pont-Neuf (podul sinucigașilor peste Sena-Paris)

Tu ești floarea mea, buzele mele, cerul meu.
Îmbrățișează în privirea ta șapte stele seara.
Le suport, până mă prăbușesc.
Până când un alt parfum străbate strada.
Bătăile inimii, respirația, iarba mea.
Cel mai tandru criminal, satinul roșu.
Fereastra labirintului mă va sfărâma.
Palma mea te cercetează sistematic,
precum sticla se colorează la întâmplare.

Trăim pentru crimă. Fructe putrede spălate de Sena.
Iar când te sprijin de balustrada podului și mă uit în jur,
să văd dacă vine cineva, tu devi clară ca un cristal
Trădătoare, prelungindu-mi viața.
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Taylor Johnson
Stările declinului
Camera moare cu miere și coajă de lămâie.
Lumina e acră. Bunica mea stă pe scaunul ei
îndulcit cu catifea albastră.
Casnicul declin începe de la fereastra
care nu se deschide niciodatăvopseaua se cojește, pudrează pragul și se inhalează.
Este iubirea americană în care trăiește,
bunica mea, îndrăgită de televangheliști
și de reclamele publicitare.
Pierzându-și folosirea picioarelor.
Trebuie să fie întoarsă ca o saltea.
Nimeni nu vine la ea. Câinele este
adormit în curte, soțul ei,
amator de grăsimi și usturoi
prăjește în oala de fontă, sărând-o
moartea așteaptă clătinată de vânt.
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